Prislista för Gasquesalen - Teknologkåren 2017
(med reservation för eventuella fel eller ändringar)

Hyreskategorier och prissättning.

Teknologkåren har fastslagit ett antal rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har samt
vilka rabattsatser som tillämpas.

1. Teknologkåren centralt och sektionerna. 80%

Denna kategori är för den interna verksamheten på Teknologkåren och sektionerna. Målet är att våra
lokaler och resurser ska vara det självklara valet för våra medlemmar.

2. Fria föreningar. 60%

Fria föreningar är en erkänd del av Teknologkårens verksamhet och involverar många av våra medlemmar.

3. Lunds Studentkårer/Teknologer privat 40%

Mycket uthyrningar av denna typ skapar liv i Kårhuset och öppnar upp för bra samarbete mellan Lunds
Studentkårer. Vi vill även att våra medlemmar privat ska kunna nyttja våra resurser och lokaler.

4. Övriga studenter privat/LTH/Moroten och Piskan/AF 20%
För främjande av hela Lunds studentverksamhet.

5. Företag/ Andra externa hyresgäster

Prissättning

Priser som står skrivet med (*) ges det ingen rabatt på.

Gasquesalen
Gasquesalen är vår största lokal och ligger på bottenplan i Kårhuset. Lokalen tar maximalt 700 stående
gäster. För sittningar är lokalen lagom för 150-350 gäster, beroende på om avskärmningar används eller ej.
I lokalen finns en fastmonterad projektor samt en discorigg med ljud- och ljussystem. Det finns även ett
ljudsystem för tal eller uppträdande samt möjlighet till scen.
I anslutning till lokalen finns även ett industrikök med diskrum och kylrum.
Kontrakt ska skrivas minst en månad i förväg för att bokningen ska ligga kvar.
Lokalen faktureras alltid efter eventet. Kostnaden kan då skilja sig från vad som står i kontraktet om t.ex.
tider eller behov av teknik ändras under kvällen. Därför är eventuella offerter eller prisförslag endast
uppskattningar av vad det kommer kosta och inte vad den slutliga kostnaden kommer hamna på.
För att kunna uppskatta summan behövs följande faktorer räknas med:
-

Hur länge och mellan vilka tider behöver ni lokalen?
Hur många gäster kommer det vara?
Behöver ni ljud- och ljus eller annan teknik?
Behöver ni övrig utrustning?

Möbler som ingår i hyran är bord och stolar för upp till 360 sittande, 8 soffor med soffbord samt 4st
barelement. För mer information om vilken teknik som går att hyra till gå in på www.tlth.se/equipment
Det finns inget fast alkoholtillstånd i Gasquesalen.
Lokalkostnad
För hyreskategori 1 gäller följande:
•
•
•
•
•
•

Lokalhyra (inklusive kök): 300:-*
Bemannad garderob: 7:-/inhängning*
Discoriggen (ljud och ljus för eftersläpp): 600:-*
Fast PA (Ljud för tal och uppträdande inkl. 2 trådlösa mikrofoner): 600:-*
Projektor: 800:-*
Scenelement (2x1m): 50:-*/st

För övriga kategorier gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gasquesalen dagtid (07:00-18:00): 500:-/h
Gasquesalen kvällstid (18:00-07:00): 55:-/gäst + 500:-/h efter 03:00
Gasqueköket: 1500:Bemannad garderob: 7:-*/inhängning
Discoriggen (ljud och ljus för eftersläpp): 3000:Fast PA (Ljud för tal och uppträdande inkl. 2 trådlösa mikrofoner): 600:-*
Projektor: 800:-*
Scenelement (2x1m): 250:-/st

Vid uthyrningar i Gasquesalen skall det alltid finnas en från Kårhusservice närvarande (Kårhusservice
Ansvarig). Kårhusservice Ansvarig hjälper dig som hyresgäst med allt från riggning av ljud och ljus till att
låsa ut porslin och lösa eventuella problem som uppstår. Det är också denna som kollar av städningen.
Vid större evenemang eller eftersläpp krävs det bemannad garderob och sköts av Kårhusservice.
Storleken på personalstyrkan beror på antal gäster.
Vill ni hyra DJ eller Tekniker till ert evenemang behöver Teknologkårens Pedell veta detta i god tid, så
personal hinner förfrågas.
Personalkostnad
•
•
•
•
•
•
•

Kårhusservice Ansvarig (innan 24:00): 180:-/h*
Kårhusservice Ansvarig (efter 24:00): 240:-/h*
Kårhusservice (innan 24:00): 160:-/h* och person
Kårhusservice (efter 24:00): 210:-/h* och person
Tekniker (innan 24:00): 160:-/h*
Tekniker (efter 24:00): 240:-/h*
DJ: 2400kr/tillfälle*

Porslin, linne och övriga artiklar kan hyras från Teknologkåren som tillägg till befintlig hyra.
I servisen ingår huvudrättstallrik, djup tallrik, assiett, röd- och vitvinsglas, vattenglas, snapsglas,
dessertvinsglas, cognacskupa, champagneglas, kaffekopp, kaffefat, huvudrättsbestick, förrättsbestick,
dessertsked, mockasked och dessertgaffel. Vi har totalt 380 kuvert.
Det ingår även serveringsbestick, uppläggningsfat, vattenkaraffer, kaffekannor, gräddsnippor, sockerskålar,
karotter, såsskålar och skålar.
Kostnad porslin, linne och övrig utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porslin: 30:-/kuvert
Porslin (utanför Kårhuset): 50:-/kuvert
Champagneglas: 2:-/st*
Linne (servett, duk): 25:-/kuvert
Kandelabrar: 50:-/st
Ljus till kandelabrar (måste beställas från oss): 50:-/kandelaber
Ståbord: 100:-/st
Kassaapparater: 100:-/st* (förlust av nyckel debiteras 500:-*)
Klickerpaket: 50:-*
Staket (byggstaket 5st 3,5m samt kravallstaket 16st 2,3m): 300:-

